Curriculum Vitae European SIMA CARMEN CRISTINA
INFORMAŢII
DATE
PERSONALE

Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
* Perioada (de la - până la)

SIMA CARMEN CRISTINA
Suceava, str.Zorilor nr.6, bl. T 29, sc. B, et.VI, ap.22
tel. 210260, 0740122787;
Tel. 0230550012
simaicarmen@yahoo.com
Română
11.02.1963

* Numele şi adresa
angajatorului
* Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
* Funcţia sau postul ocupat
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi

ISJ Suceava, Calea Unirii Nr. 15, 720018, Suceava, tel. 0230-520638, 0230-221195

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE

De la 15 iunie 2003 până în prezent director la Şcoala Gimnazială Nr.8 Suceava şi
la Şcoala Gimnazială Nr 1 Suceava
Consilier educativ din 2000 până în 2003
Profesor de biologie titular prin concurs la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Suceava
din 1996 până în prezent şi titular la Şcoala Gimnazială Nr 1 Suceava
Profesor de biologie titular prin concurs la Şcoala cu clasele I-VIII Nr 11 Suceava
din1995 până în 1996
Profesor de biologie titular la Şcoala cu clasele I-VIII Ciocăneşti din1984 până
în 1995

Învăţământ – educaţie
Director
Director Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Suceava
Profesor de biologie
2007 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – specializarea
– Biologie , promoţia iulie 2007
1989 - Universitatea ,, BABEŞ BOLYAI,, - Cluj Napoca, Facultatea de
Biologie , Geografie şi Geologie, specializarea –Ştiinţe naturale şi agricole;
2006-2008 - Masterat în Management Educational la Univ.PetreAndrei din Iasi
Facultatea de sociologie si asistenta sociala;
2007-2008 - Masterat:Managementul marketingului la univ.Gh.Asachi Iasi
2012- membru în Corpului naţional de experţi în management educaţional
devenind astfel expert în management educaţional -100 puncte
-Membru Consiliul consultativ I.S.J.- Biologie 2003-2004,2004-2005,20052006,2006-2007,2007-2008,2008-2009, 2009-2010,2010/2011,2011/2014
- Membru în Consiliul consultativ I.S.J-alternative educaţionale 2012-2014
- Membru în Consiliul consultativ I.S.J- management educaţional 2014-2015
2014-Curs,,Strategii didactice performante,, 25 credite
2012 – Curs ,,Standarde şi Sisteme de control intern managerial pentru unităţi
şcolare şi educaţionale ,, 30 ore
2012--Management educaţional – 60 credite
2012- /Curs pentru directorii de şcoală -24 ore

* Perioada (de la - până la)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma
obţinută
* Nivelul de clasificare a
formei de
instruire/învăţământ (studii
postuniversitare, universitare,
formare continuă, formare
profesională şi perfecţionări)

-Membru Consiliul consultativ I.S.J.- Biologie 2003-2004,2004-2005,20052006,2006-2007,2007-2008,2008-2009, 2009-2010,2010/2011,2011/2014
- Membru în Consiliul consultativ I.S.J-alternative educaţionale 2012-2014

- Membru în Consiliul consultativ I.S.J- management educaţional 2014-2015
2014-Curs,,Strategii didactice performante,, 25 credite
2012 – Curs ,,Standarde şi Sisteme de control intern managerial pentru unităţi
şcolare şi educaţionale ,, 30 ore
2012--Management educaţional – 60 credite
2012- /Curs pentru directorii de şcoală -24 ore

-2011/Curs Tehnici de comunicare şi negociere – proiectul „Comunicare şi performanţă
socială prin noi strategii didactice în etica şi pragmatica învăţării-predării interactive” –
EPIGON- POSDRU/87/1.3/S/62446 - UNIVERSITATEA "Ştefan cel Mare" Suceava -17

credite
2011 Curs Mentor -60 ore

SC TRAINING & TEACHING CENTER SRL

2008 - Curs-program educaţional de formare continuă ,,Inovaţie şi performanţă
didactică,, 24 credite
- perioada 7-12 iulie 2008Şcoala de vară cu tema,,Tendinţe actuale în Ştiinţele
educaţiei,Creativitate şi reflecţie în profesia didactică,, organizată de Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei
2008 – iulie – 60 de ore Program de perfecţionare pentru Formator de formatori,
organizat de Smart Training Solutions S.R.L
2008 – Curs de evaluator de competenţe profesionale, organizat de Smart Training
Solutions S.R.L
2008, februarie – Program de perfecţionare pentru Formator, organizat de SC
INFO Educaţia SRL.
2007- 24 ore - ,,Consiliere şi orientare,,- stagiu de formare continuă- ianuarie;
2007 - Consultanţă Informatică - ,,TEC- Turismul- Elevii- Cariera
2007-20 ore cursuri ,,Manager achiziţii,,
2006 - 100 de ore de curs,, Management şi comunicare,, ,, Asociaţia ABA-DELTIN SUCEAVA
2006-40 ore curs ,,Managementul proiectelor finanţate
Accesarea fondurilor Structurale.C.C.D.Suceava
2006- 50 ore -Stagiul de formare firma Codecs. SA. cu modulele :
- surse şi metode financiare;
- managementul financiar;
-managementul calităţii.
2005 - 30 ore ce curs - ,, Programul educaţional de formare continuă ,, Living
Values,,
2005- 20 ore curs în sistem AEL;
2004 - 24 ore de curs – ,,Stagiul de formare în pedagogia alternativă a Freinet
2004 - 10 ore de curs – curs de formatori J.A.R. de educaţie economică şi
antreprenorială;
2004 - 40 ore de curs –,, Formare în educaţie pentru sănătate,,;
2004 - 72 ore de curs ,, Introducere în managementul educaţional pentru
unităţile şcolare, organizate de I.S.J. şi C.C.D Suceava;
2003, 2004 -50 ore curs ,, Iniţiere în management,, organizat de I.S.J Suceava ;
2003 - 20 ore de curs,, Programul de pregătire a cadrelor didactice din proiectul
,, Copiii Bucovinei,,;
2003- 20 ore de curs,, Management de proiect, cultura organizaţională ,, în
cadrul proiectului ,, Copiii Bucovinei,,
2002-2003 - 24 ore curs ,, Modalităţi de formare de atitudini şi valori prin

matematică şi ştiinţe
2002-16 ore curs ,, Curriculum integrat la ştiinţele naturii,,
2002 - 50 ore de curs ,, Programul educaţional ,,Decizia e a mea ,,
2002- 24 ore curs iniţiere operare pe calculator;,,Tehnologia informaţiei şi
comunicaţiei în educaţie,,

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE dobândite în
cursul vieţii şi carierei dar care
nu sunt recunoscute neapărat
printr-un certificat sau o
diplomă

- bun organizator
- comunicare şi relaţionare interpersonală bună
- bun cunoscător al psihologiei umane
- altruism
- spirit de competiţie
- calităţi de manager
- viziune managerial
- orientare spre reuşită, competenţe de comunicare
Limba maternă
Română
Limbi străine cunoscute * Franceză scris şi vorbit bine
abilitatea de a citi * abilitatea Rusă satisfăcător
de a scrie * abilitatea de a Engleză satisfăcător
vorbi
Literatură clasică
Aptitudini şi competenţe
artistice Muzică, desen,
pictură, literatură etc.
Aptitudini şi competenţe
sociale Locuiţi şi munciţi cu
alte persoane, într-un mediu
multicultural,
ocupaţi
o
poziţie în care comunicarea
este
importantă
sau
desfăşuraţi o activitate în care
munca de echipă este
esenţială, (de exemplu cultură,
sport etc.)
Aptitudini şi competenţe
organizatorice De exemplu
coordonaţi sau conduceţi
activitatea altor persoane,
proiecte şi gestionaţi bugete;
la locul de muncă, în acţiuni
voluntare (de exemplu în
domenii
culturale
sau
sportive) sau la domiciliu.
Aptitudini şi competenţe
tehnice (utilizare calculator,
anumite
tipuri
de
echipamente, maşini etc.)
Permis de conducere

Dezvoltarea şi menţinerea legăturilor cu partenerii sociali, menţinerea legăturilor cu
părinţii, identificarea cauzelor disfuncţiilor şi remedierea lor, promovarea cooperării
dintre cadrele didactice, reprezentarea unităţii şcolare în relaţia cu autorităţile,
asigurarea climatului de muncă eficient, organizarea şi coordonarea activităţilor.
Promovarea imaginii şcolii, verificare sistematică a calităţii procesului educaţional,
analiza activităţii personalului didactic, participarea la diverse forme de
perfecţionare, exercitarea controlului asupra documentelor specifice, oferirea de
consultanţă asigurarea continuităţii fluxului informaţional.
Competenţe şi aptitudini organizatorice; Organizarea procesului educaţional;
Organizarea procedurilor de evaluare a procesului educaţional organizarea;
activităţilor şi festivităţilor din şcoală,asigurarea dezvoltării profesionale;
Atitudini relaţionare şi de comunicare,atitudini etice,atitudini intelectuale.

Utilizare calculator – tehnoredactare computerizată, navigare web, organizare şi
stocare de informaţii
Nu, dar deţine autoturism proprietate personală, având posibilitatea deplasării în
judeţ

- participări la simpozioane internaţionale, naţionale, judeţene :
2014-Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice şi referate organizată de
C.C.D.Suceava cu ucrarea-,, Profesorul manager al clasei de elevi,,
2012-Participare la Simpozionul Internaţional din cadrul proiectului GrundtvigParteneriate pentru învăţare cu tema ,, Consilierea persoanelor aflate în situaţii de
risc,,cu lucrarea ,, Rolul educaţiei pentru sănătate în formarea abilităţilor de
evaluare a efectelor consumurilor cu risc,,

Alte aptitudini şi
competenţe Competenţe
care nu au mai fost
menţionate anterior

-iunie 2012 Participare la programul,, An integrative approach to school
leadership development programes,, iunie 2012
- Simpozionul Internaţional,, Profesorul –Factorul
cheie în educaţie,,cu
prezentarea proiectului de granturi-T.E,C 2008.
-Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice şi referate organizată de
C.C.D.Suceava-participare cu lucrarea ,, Metode de didactică modernă utilizate în
studiul ştiinţelor biologice,,2008.
- Colocviul Internaţional,, Ştiinţe ale educaţiei -dinamică şi perspectivă;; cu
lucrarea,,Inovatie, creativitate şi eficienţă în predarea biologiei;2008
- Simpozionul Internaţional ,,Dezvoltare multiculturală într-un spaţiu european,,
cu lucrarea ,, Comunicarea didactică,,.2008
- Simpozionul naţional,,Educaţia ecologică-necesitate europeană,necesitate
educaţională.2006
-Simpozionul Interjudeţean Eco-Şcoala,,Exemple de bună practică,,2006
-Simpozionul Internaţional,,Educaţie şi cetăţenie Europeană,,ediţia I 2005
- Simpozionul Internaţional,,Educaţie şi cetăţenie Europeană,,ediţia a II a 2006
- Simpozionul Internaţional,,Educaţie şi cetăţenie Europeană,,ediţia a III a 2007
-Sesiunea Natională de Comunicări Ştiinţifice,,Împreună pentru un viitor mai
verde,,2005
- coordonator –participări la proiecte de mediu şi proiecte de educaţie
ecologică :
Proiectul: Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul
preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare
Cod Contract: POSDRU/55/1.1/S/25088 coordonator - participare cu elevii cls a VI a la
biologie

-Proiectul Multilateral Comenius- From story to story,, 2013-2015 membru în
echipa de proiect
-Proiectul Multilateral Comenius “CULTURAL VOYAGE THROUGH OUR
TRADITIONAL GAMES”, 2010-2012 coordonator
2003-2006 - Proiecte internaţionale - Comenius 1.3 – cu titlul ,, Istoria
Europei văzută şi explicată de elevi,,
-2013-Proiect ,,Ziua verde a ecoşcolilor din România,,
- Spring Day in Europe - 2005;
-Proiect de Granturi Şcolare ,,T.E.C. Turismul ,elevii ,cariera,,
manager proiect
- Proiecte interinstituţionale / comunicare / alte proiecte la nivel
local, judeţean:-Proiect de mediu ,, S.O.S. – dealul Zamca este poluat;2003,
coordonator proiect
-Proiect de mediu ,,Efectul Cernobîl după 20 de ani,,2006,coordonator
proiect
-2012 /Proiectul de mediu/ Poluarea Dealului Zamca
- Proiect Săptămâna educaţiei globale , cu tema: ,, Diminuarea
conflictelor şi securitatea elevilor în şcoală,, 2005- parteneri ISJ, CCD, CJAP, IJ
Poliţie Suceava; - Proiect municipal COOP-T-AD – 2007;
- articole şi lucrări publicate de management educaţional şi de specialitate:

- pedagogice / specialitate :,, Proiectare curriculară la ştiinţe – cl. a III –a,, , în
revista ,, Perspective pedagogice,,- CCD Suceava 2001;
-,, Excursia didactică ,, - o modalitate de realizare a educaţiei ecologiceRevista,, Şcoala,,-2005;
- Caiete de ,,Educaţie pentru sănătate ,, cl I şi a III-a, Editura Corint -2005
Management educaţional :,, Realizarea educaţiei ecologice în sistem
interdisciplinar,, în ,, Dimensiunea europeană a educaţiei,,- ISJ şi CCD Suceava
2003;
- ,, Managementul timpului în şcoala de mâine,, - ISJ şi CCD Suceava 2004;
- Articole în presa locală şi ,, Tribuna învăţământului,,
- membru în comisii ISJ: preşedinte Comisie de evaluare naţională 2009-2014
- membru Comisie de evaluare Bacalaureat Centrul zonal de evaluare CZ 400
-Preşedinte Centru de testare -15 Şcoala cu cls.I-VIII Nr.2 ,,I.Irimescu,, Fălticeni
2007
-Preşedinte Centru de testare -14 Şcoala Nr 1 ,,AL.I.Cuza,, Fălticeni 2006
-Membru în Comisia de concurs pentru directori -2008
-Membru Consiliul consultativ I.S.J.- Biologie 2003-2004,2004-2005,20052006,2006-2007,2007-2008,2008-2009
- membru în Comisia pentru examen de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2008
- membru în comisii de organizare a olimpiadelor de biologie şi propuneri de
subiecte între anii 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,2009,2010,2011, 2012, 2013,
2014.
- membru fondator Asociaţia părinţilor,, Pro Educaţia,,, din 2008
- Organizare - Concurs Internaţional de Artă Plastică,,Pentru tine , ţara mea,,2006
- Am organizat şi coordonat ,,Zilele Şcolii,, activitate amplă derulată în perioada
10-12 aprilie 2008
- Distincţii:
- gradaţie de merit pentru anii 2002-2006; 2006-2010;2010-2015.
- menţiune coordonare proiect de mediu – la concursul naţional ,, Proiecte
de mediu,, , ediţia a V-a ;2003
- Diploma ,,Gheoghe Lazăr ,,Nr.III 2008
Performanţe şcolare
Coordonator - revista ,,Bios 8,, 2002 premiul II - et.judeţeană
Rezultate obţinute la olimpiada de biologie- etapa judeţeană:
- 1999 – 2000 – premiul I;
- 2002 – 2003 - premiul II;
- menţiune;
- 2003-2004 - premiul II;
- premiul III;
- premiul III;
- 2004-2005 - premiul III;
- 2 menţiuni;
2007 - etapa judeţeană – 2 menţiuni ;

- 2014 -menţiune olimpiada judeţeană de biologie
2007 - Activităţi metodice,, Metode de didactică modernă utilizate în studiul
ştiinţelor biologice,,Cerc biologie,,
2008 - etapa judeţeană Concursul „Descoperă o lume sănătoasă ” - premiul III
2009-2010 etapa judeţeană - 2 menţiuni
2011- 4 menţiuni – etapa judeţeană
2012-premuil II
-3 menţiuni

2014 -menţiune olimpiada judeţeană de biologie
2008 - etapa judeţeană Concursul „Descoperă o lume sănătoasă ” - premiul III

2010 - etapa judeţeană Concursul „Descoperă o lume sănătoasă ” - premiul III
2010 - etapa judeţeană Concursul „Legende internaţionale despre plante şi animale”
2 menţiuni
- proiecte de mediu – etapa judeţeană 2003 – premiul I;
- etapa naţională 2003- menţiune;
- etapa judeţeană 2006-premiul II;
-etapa judeţeană-2012 -premiul I;
- etapa naţională 2012- menţiune;

Concurs ,, Sanitarii pricepuţi
-2009- ,,Sanitarii pricepuţi,,premiul III-etapa judeţeană
2010 ,,Sanitarii pricepuţi,,premiul I-etapa judeţeană
2011 ,,Sanitarii pricepuţi,,premiul I-etapa judeţeană
2011 ,,Sanitarii pricepuţi, locul VIII /etapa nationala
2012-2013 -premiul I la etapa zonală şi judeţeană a concursului ,,Sanitarii
pricepuţi,,
2013-participare la etapa naţională a concursului ,,Sanitarii pricepuţi,,.
2014- premiul I etapa judeţeană a concursului ,,Sanitarii pricepuţi,,.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
ANEXE

Persoana de contact : Sima Dan – tel. 0742395296

Prof . Carmen Cristina Sima

